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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios specialiosios sąlygos: Laidotuvių  draudimas 
Nr. 015 (toliau – Specialiosios sąlygos) nustato sąlygas ir 
reikalavimus, taikomus gyvybės draudimo sutartims, 
sudarytoms pagal jas, bei yra neatskiriama tokių sutarčių 
dalis.

2.1.2. Priedas, mokamas Draudiko nuožiūra – 
Draudiko nuožiūra kartą per metus Draudiko sprendimu 
gali būti skiriamas papildomas priedas, kuris tokiu atveju 
paskirstomas galiojančioms ir sprendime numatytus kri-
terijus atitinkančioms draudimo sutartims proporcingai 
atitinkamos draudimo sutarties Sukauptai sumai. 

1.2. Specialios sąlygos yra taikomos tik kartu su Draudi-
ko Bendrosiomis draudimo sąlygomis. Tuo atveju, kai yra 
prieštaravimų tarp Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų drau-
dimo sąlygų, Specialiosios sąlygos turi viršenybę.

3.1. Draudžiamaisiais įvykiais pagal Sutartį laikoma:

1.3. Draudimo objektas pagal šias Specialiąsias sąlygas 
yra turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo gyvybe ir 
kapitalo kaupimu.

2.1. Sutartyje bei šalių pranešimuose ar kituose 
susijusiuose dokumentuose vartojamos ir iš didžiosios 
raidės rašomos sąvokos turi Bendrosiose draudimo sąly-
gose bei papildomai žemiau apibrėžtą reikšmę ir yra 
atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas akivaizdžiai 
nereikalauja kitaip ar nenurodyta kitaip:

2.1.1. Garantuotos palūkanos – Draudiko nustatytos 
bei Draudimo liudijime (polise) nurodytos palūkanos, 
kurias Draudikas įsipareigoja mokėti už Sukauptą sumą. 

2. PAPILDOMOS SĄVOKOS

Šis priedas nėra susijęs su Draudiko pelnu, nėra garan-
tuojamas ir jo mokėjimas yra visiška Draudiko diskrecija, 
t. y. Draudikas laisva valia skiria tokį priedą arba neskiria
kiekvienais metais.

2.1.3. Sumokėtų draudimo įmokų suma – Draudėjo 
sumokėtų ir Draudiko Sutartyje nustatyta tvarka faktiškai 
įskaitytų bei atitinkamai Sutarčiai priskirtų Draudimo 
įmokų suma.

3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

3.1.1. Apdraustojo mirtis Draudimo laikotarpiu;

3.2. Jei Apdraustasis teismo yra paskelbiamas mirusiu, 
tai laikoma Draudžiamuoju įvykiu, jei pripažinta Apdraus-
tojo dingimo bei spėjama mirties diena yra Draudimo 
laikotarpyje ir jei teismo sprendime nurodyta, kad jis 
dingo be žinios esant aplinkybėms, kurios grėsė mirtimi ir 

3.1.2. Draudimo laikotarpio pabaiga, jei Apdraustasis 
išgyvena iki jos.

5.1. Pasirinkus periodines Draudimo įmokas, Draudimo 
įmokos mokamos 10 (dešimties) metų Kaupimo laiko-
tarpiu.

6. DRAUDIMO SUMA

6.3. Po mėnesio, kai Apdraustajam sukanka 75 (septy-
niasdešimt) penkeri metai, paskutinės dienos, Drau-
dimo suma yra lygi  Sukauptai sumai. 

4.1.5. Apdraustojo mirtis dėl savižudybės, bandymo ją 
įvykdyti arba tyčinio susižalojimo per pirmus 3 (trejus) 
nepertraukiamus Draudimo apsaugos galiojimo metus.

6.1. Draudimo suma mokama Apdraustojo mirties 
Draudimo laikotarpiu  atveju.

4.2. Draudikas taip pat turi teisę Bendrųjų draudimo 
sąlygų 11.13. numatytais atvejais sumažinti Draudimo 
išmoką ar atsisakyti išmokėti ją. 

5. KAUPIMO LAIKOTARPIS MOKANT PERIODINES
DRAUDIMO ĮMOKAS

6.2. Draudimo suma yra lygi iš  Draudiko siūlomų 
Draudimo sumos variantų Draudėjo pasirinktai bei 
Draudimo liudijime (polise) nurodytai Fiksuotai draudimo 
sumai arba Sukauptai sumai, jei pastaroji yra didesnė už 
Fiksuotą draudimo sumą, išskyrus Specialiųjų sąlygų 
6.3. punkte numatytą išimtį. 

4.1.4. Apdraustojo mirtis dėl Apdraustojo, Naudos 
gavėjo, Draudėjo ar kito asmens, suinteresuoto Drau-
dimo išmokos gavimu, tyčios; bandymo įvykdyti nusi-
kalstamą veiką ar tiesioginio ar netiesioginio dalyvavimo 
nusikalstamoje veikoje, išskyrus atvejus, kai tyčiniai 
veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji 
gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.); 

3.3. Jei Apdraustasis yra teismo  pripažintas nežinia kur 
esančiu, tai nelaikoma Draudžiamuoju įvykiu.

4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

4.1.1. Apdraustojo mirtis dėl bet kokios ligos per pirmus 2 
(dvejus) nepertraukiamus Draudimo apsaugos galiojimo 
metus; 

leidžia daryti išvadą, kad Apdraustasis žuvo dėl įvykio, 
kuris nėra Nedraudžiamasis įvykis.

4.1.2. Apdraustojo mirtis susijusi su Karu ir nepaprastąja 
padėtimi, taip pat dėl Apdraustojo sąmoningo ir sava-
noriško dalyvavimo prievartos ar teroro akte;

4.1. Draudikas nemoka Draudimo sumos dėl žemiau 
išdėstytų Nedraudžiamųjų įvykių:

4.1.3. Apdraustojo mirtis susijusi su  Radiacija, cheminių 
ar biologinių medžiagų naudojimu netaikiais tikslais;
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7.2. Garantuotos palūkanos yra skaičiuojamos ir 
pridedamos prie Sukauptos sumos paskutinę kiekvieno 
mėnesio dieną, priklausomai nuo atitinkamo  mėnesio 
pradžioje buvusios Sukauptos sumos.

9. MOKESČIAI

7.3. Draudiko sprendimu kiekvienais metais gali būti 
papildomai skiriamas arba neskiriamas Priedas, moka-
mas Draudiko nuožiūra (jei taikoma), tačiau šis priedas 
nėra garantuojamas.

9.1. Sutarčiai visu jos galiojimo laikotarpiu (išskyrus 
Sutartyje numatytus atvejus, kai Mokesčiai ar jų dalis 
taikomi tik Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu) 
taikytini žemiau išvardyti Mokesčiai, kurių dydis arba 
apskaičiavimo tvarka yra nurodomi Draudimo liudijime 
(polise) ir/arba Kainyne:

7.4. Draudėjas privalo užtikrinti, kad Sukauptos sumos 
pakaktų pagal Sutartį išskaičiuotiniems Mokesčiams 
padengti Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. 
Priešingu atveju, Draudimo apsauga yra stabdoma taip, 
kaip numatyta Bendrosiose draudimo sąlygose.

7. SUKAUPTA SUMA

7.1. Sukaupta suma apskaičiuojama iš Kaupimo laiko-
tarpiu sumokėtų Draudimo įmokų atėmus Sutartyje 
nustatytus Mokesčius ir pridedant Garantuotas palū-
kanas.

8. IŠPERKAMOJI SUMA

8.1. Išperkamoji suma apskaičiuojama iš pagal Sutartį 
Sukauptos sumos išskaičiuojant Sutarties nutraukimo 
mokesčius, nurodytus Kainyne.

8.2. Išperkamoji suma mokama neatsitikus Draudžiama-
jam įvykiui:

8.2.1. jei Sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva Sutar-
tyje ar taikytinoje teisėje numatytais atvejais ir tvarka;

8.2.2. Draudiko reikalavimu nutraukiant Sutartį Draudėjui 
pažeidus Sutarties sąlygas.

9.1.1. Administravimo Mokesčiai, skirti Sutarties 
sudarymo ir vykdymo išlaidoms padengti, kurie  
išskaičiuojami žemiau nurodyta tvarka:

9.1.1.1. nuo Draudimo įmokos dydžio priklausantys 
Mokesčiai išskaičiuojami iš kiekvienos gautos Draudimo 
įmokos. Tais atvejais, kai Draudėjas nemoka nustatytų 
Draudimo įmokų ar moka mažesnes, nei susitarta, šie 
Mokesčiai išskaičiuojami iš Sukauptos sumos paskutinę 
kiekvienų Draudimo laikotarpio metų dieną, priklausomai 
nuo Draudimo liudijime (polise) nurodytų atitinkamais 
metais mokėtinų Draudimo įmokų dydžio;

9.1.1.2. nuo Sukauptos sumos dydžio priklausantys 
Mokesčiai išskaičiuojami iš Sukauptos sumos paskutinę 
kiekvieno mėnesio dieną.

9.1.2. Rizikos Mokesčiai už gyvybės Draudimo apsaugą, 

10.1.2. Specialiųjų sąlygų 3.1.2. punkte numatyto 
Draudžiamojo įvykio atveju -  Sukauptą sumą;

10.1.4. jei Apdraustasis miršta dėl Specialiųjų sąlygų 
4.1.1. punkte numatyto Nedraudžiamojo įvykio – Sumo-
kėtų draudimo įmokų sumą. 

11.1.3.  Apdraustojo mirties atveju - notaro arba Draudiko 
įgalioto asmens patvirtintą  dokumentą, pagrindžiantį 
Draudžiamojo įvykio faktą (pvz. Apdraustojo medicininį 
mirties liudijimą; mirties įrašą liudijantį išrašą; teismo 
sprendimą, kuriuo Apdraustasis pripažintas mirusiu ir 
pan.);

11.1.1. Draudiko nustatytos formos pranešimą apie 
įvykį/prašymą Draudimo išmokai gauti;

10.2. Apskaičiuojant Draudimo išmokos dydį Apdraus-
tojo mirties atveju, Draudikas nustato Sukauptą sumą ar 
Sumokėtų draudimo įmokų sumą tokią, kokia ji buvo 
sukaupta iki Draudiko informavimo apie Apdraustojo 
mirtį.

11.1.2. Asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, 
asmens tapatybę ir/ar atitinkamas teises patvirtinančius 
dokumentus;

10.1.1. Specialiųjų sąlygų 3.1.1. punkte numatyto Drau-
džiamojo įvykio atveju -  Draudimo sumą;  

11.1.4. Draudikui pareikalavus - kitus papildomus 
dokumentus ar informaciją, reikalingą Draudžiamojo 
įvykio tyrimui ar Draudimo išmokos išmokėjimui (pvz. 
Draudimo liudijimo (poliso) originalą, sveikatos 
priežiūros įstaigų išduotus medicininius dokumentus, 
teisėsaugos ar kitų kompetentingų institucijų pažymas, 
išvadas ar sprendimus ir pan.).

10.1.3. jei Apdraustasis miršta dėl Specialiųjų sąlygų 
4.1.2. – 4.1.5. punktuose numatytų Nedraudžiamųjų 
įvykių - Sukauptą sumą; 

11. KREIPIMASIS DĖL DRAUDIMO IŠMOKOS

11.1. Naudos gavėjas, Draudėjas arba jų teisių ir pareigų 
perėmėjai privalo informuoti Draudiką apie Draudžiamąjį 
įvykį Bendrosiose Draudimo sąlygose nustatyta tvarka ir 
pristatyti žemiau išvardintus Draudikui priimtinos formos 
ir turinio dokumentus:

kurių dydis nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju 
individualiai,  atsižvelgiant į tenkančią Draudimo riziką 
bei kitas Sutarties sąlygas. Rizikos Mokesčiai yra 
išskaičiuojami iš Sukauptos sumos paskutinę kiekvieno 
mėnesio dieną.

9.1.3. Papildomų paslaugų mokesčiai už Sutartyje ar 
Kainyne numatytų paslaugų suteikimą, kurie išskaičiuo-
jami iš Sukauptos sumos atitinkamų veiksmų atlikimo 
dieną.

10.1. Draudikas  pagal Sutartį išmoka vieną iš žemiau 
nurodytų Draudimo išmokų:

10. DRAUDIMO IŠMOKOS 
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11.2. Draudimo išmoka, numatyta Specialiųjų sąlygų 
10.1. punkte,  sumokama ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas nuo tos dienos, kai gaunama visa Draudiko 
reikalaujama, jam priimtinos formos ir turinio informacija 
ir/ar dokumentai, reikšmingi nustatant Draudžiamojo 
įvykio arba Nedraudžiamojo įvykio faktą, jų priežastis, 
aplinkybes ir Draudimo išmokos dydį. 

12.1. Naudos gavėju pagal Sutartį gali būti paskirtas tik 
pilnametis fizinis asmuo arba juridinis asmuo. Jei 
Naudos gavėjas paskirtas nesilaikant aukščiau išdėstytų 
reikalavimų, toks Naudos gavėjo paskyrimas negalioja.

12. KITOS SĄLYGOS

12.3. Sutarties galiojimo metu Draudėjas neturi teisės 
atsiimti dalies Sukauptos sumos. 

12.2. Draudėjas neturi teisės vienašališkai keisti 
Sutartyje numatyto Draudimo įmokos dydžio ar jos 
mokėjimo periodiškumo.
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1.1.  Nuo Draudimo įmokos dydžio priklausantys Mokesčiai:

1.1.3. Nuo Draudimo įmokos dydžio priklausantys Mokesčiai yra privalomi pirmuosius 10 (dešimt) Sutarties galiojimo 
metų, t.y. jie taikomi ir tada, kai Sutartyje numatytos Draudimo įmokos faktiškai nėra sumokėtos. Kiekvienų Sutarties 
galiojimo metų pabaigoje Mokestis, paskaičiuotas nuo nesumokėtų Draudimo įmokų sumos,  išskaičiuojamas iš 
Sukauptos sumos. 

1.1.1. Mokestis nuo periodinių Draudimo įmokų: 20% pirmais, antrais ir trečiais Sutarties galiojimo metais bei  2%  - 
ketvirtais ir vėlesniais Sutarties galiojimo metais; 

Priedas Nr. 1
KAINYNAS

2. Papildomų paslaugų mokesčiai:

1.1.2. Mokestis nuo vienkartinės arba pradinės Draudimo įmokos yra lygus 2%.

1.2.1. Mokestis išskaičiuojamas iš Sukauptos sumos kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje ir yra lygus 0,02% per 
mėnesį nuo Sukauptos sumos dydžio  skaičiuojamojo periodo pabaigoje, tačiau minimalus šio Mokesčio dydis yra 1,00 
Eur per mėnesį.

Galioja nuo 2018 10 01

1.2. Nuo Sukauptos sumos dydžio priklausantys Mokesčiai:

1. Administravimo mokesčiai

3. Kitos sąlygos

3.1. Minimali gyvybės Draudimo suma: 2000 Eur.

MokestisPaslauga

Sutarties pakeitimai: Naudos gavėjų keitimas

Sutarties nutraukimas

Draudimo liudijimo (poliso) dublikato bei kitų Sutarties sudarymą patvirtinančių 
dokumentų kopijų išdavimas

5 Eur

2% Sukauptos sumos, 
bet ne daugiau kaip 50 Eur

5 Eur
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